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A Justiça Eleitoral é sua maior parceira na luta contra as 
desigualdades sociais, na luta pela realização da justiça 

social. É esse o ramo da justiça que se ocupa com o alista-
mento eleitoral, a realização das eleições, a apuração jus-
ta do resultado, e mesmo com o julgamento de demandas 

que visam afastar os candidatos que tenham cometido 
graves infrações no curso do processo eleitoral.

É a justiça que se põe ao lado do eleitor no ato mais rele-
vante da vida cívica, na empreitada de colocação de seus 

ESCOLHIDOS NA URNAESCOLHIDOS NA URNA na posição de governantes e legis-
ladores, e contribui na transformação da

sociedade para melhor.

Esteja sempre em Esteja sempre em 
dia com a Justiça dia com a Justiça 
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VENDER O VOTO É O MESMO 

QUE VENDER A CONSCIÊNCIA... 

E ISSO NÃO TEM PREÇO!  
 

NÃO VENDA O SEU VOTO!
Votar em troca de benefício 

Crimes Eleitorais 

(dinheiro, tijolo, cesta básica, 
cadeira de rodas, remédio etc.) 
é cometer CRIME!! E o principal 

perdedor é VOCÊ.

E a boca de urna? É a propa-
ganda eleitoral realizada no dia 
das eleições, nas proximidades 
das seções de votação. TAM-

BÉM É CRIME!!
Seja um eleitor consciente.

VENVEN

QUQUEE QUQUEE

E E 

NÃNÃ
Vota

SMO SMO

NCIA...NCIA...

ÇO!  ÇO!

TOTO!!
fício
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Aula 1
Voto ConscienteVoto Consciente

É PRECISO VOTAR COM COMPROMISSO E LIBERDADE, É PRECISO VOTAR COM COMPROMISSO E LIBERDADE, 

SABENDO EM QUEM SE ESTÁ VOTANDO, CERTO DE QUE SABENDO EM QUEM SE ESTÁ VOTANDO, CERTO DE QUE 

O CANDIDATO É REALMENTE O MELHOR PARA O PRO-O CANDIDATO É REALMENTE O MELHOR PARA O PRO-

GRESSO DA CIDADE E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.GRESSO DA CIDADE E O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

NÃO SE ENGANE! O dinheiro 

gasto para a compra de voto é 

pago pela própria população e 

vem do seu bolso. Afi nal, seu 

voto é seu futuro!!!

O voto consciente traz 
segurança, acesso à Justiça, 
direito à saúde, à assistência 

social, moradia adequada, edu-
cação de qualidade e acesso ao 

lazer e à cultura.
Antes de votar, conheça o 

seu candidato, procure saber 
sobre sua história, sobre seus 

projetos.

Vote em quem você verdadei-
ramente acredita e confi a!!! O 
seu futuro dependerá disso. 

N

seu futuro deppenendederárá
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VEM PRA URNA...
O DIREITO AO VOTO É UMA DAS O DIREITO AO VOTO É UMA DAS 

COISAS MAIS IMPORTANTES QUE COISAS MAIS IMPORTANTES QUE 

PODERIA LHE ACONTECER COMO PODERIA LHE ACONTECER COMO 

PESSOA.PESSOA. Por meio dele, seus 
direitos e deveres, em relação à 
sociedade, passam a existir de 
forma mais abrangente. Agora, 
mais do que nunca, você poderá 

transformar o lugar em que vive.
O voto será sua principal ferra-

menta para isso! Seja um eleitor 
consciente desse poder.

A Justiça Eleitoral faz a 

sua parte nas eleições, 

cuidando para que seu 

voto chegue à pessoa que 

você escolheu. Você tam-

bém precisa fazer a sua!

Só o voto livre e conscien-

te é capaz de transformar 

a realidade e garantir um 

futuro melhor para todos!

O SEU FUTURO DEPENDE DO SEU 

! PARTICIPE DESSA MUDAN-

ÇA E FAÇA O SEU VOTO VALER.

Se você já fez
16 anos ou ainda 
vai completar até 

o dia da eleição, 
procure o Cartório 

Eleitoral do seu mu-
nicípio e faça o seu 

título de eleitor.

LEMBRE-SE: LEMBRE-SE: APÓS APÓS 

OS 18 ANOS, O OS 18 ANOS, O 

VOTO PASSA A SER VOTO PASSA A SER 

OBRIGATÓRIO.OBRIGATÓRIO.
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Vale a pena votar? 

VOCÊ SE LEMBRA DOS SEUS 

DIREITOS COMO CIDADÃO? 
Saúde, segurança, educação, 
transporte... Tudo isso deve 

ser garantido à população 
pelos governantes, por meio de 

políticas públicas.

Conheça 
um pouco 
das 
funções 
de quem 
você 
vota...

Não é favor! É para 
isso que pagamos 

impostos!!!

É importante saber que, quando 
votamos, signifi ca dizer “... “... Esta-

mos fazendo o melhor  para a nossa 
cidade, para o nosso estado, para o 

nosso país...!”

Como você deseja ver o dinheiro pú-
blico  utilizado? Só depende de você: 

votar com consciência e escolher 
bons  candidatos.

OSOS SSEUEUSS OSOS SSEUEUSS

AADÃDÃO?O? AADÃDÃO?O? 
ddducucucaçaçaçãoãoão,, 
ssssoo dedeveve 
pup laçãç o 
or meio de 
as.

isso que pagamos 
impostos!!!
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PROCURE CONHECER AS VERDADEI-

RAS INTENÇÕES DOS CANDIDATOS. 
Isso não será possível se não conhecer 

as propostas. Nem será possível se 
não tiver opinião sobre os diferentes 

temas de interesse da sociedade.

De grande valor 
para a formação 
política das pes-

soas são, de modo 
geral, os diretó-
rios de estudan-

tes, os sindicatos, 
as associações de 
bairro, organismos 
não governamen-
tais, os partidos 

políticos etc.

Vote sempre nas Vote sempre nas 
melhores propostas 
e ideias.e ideias.

Daí a necessidade de leitu-
ra, de engajamento na so-

ciedade social organizada, 
de discussão, de debate, de 
uma incursão de todos nós 

no mundo da política, isto é, 
de uma introdução de todos 
nós nos organismos civis e 

públicos onde são debatidos 
os temas sociais: educação, 
saúde, segurança pública, 
transporte público etc.

--

..
er 

e 
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NUNCA NEGOCIE SEU VOTO, SUA CONSCIÊNCIA E SEU 

FUTURO EM TROCA DE PROMESSAS.FUTURO EM TROCA DE PROMESSAS.
Aceitar vantagem material em troca do voto é desvalori-
zar sobremodo o voto. É aviltá-lo. É fraudar a democracia. 

É usar de direito de modo contrário à sua fi nalidade.  É 
fazer uma péssimo negócio, péssimo pra si mesmo e para 

toda a coletividade.
É render-se  ao suborno. Seja um eleitor consciente e não 
participe de nada que comprometa o processo democrá-

tico das eleições. Ao contrário, ao ver uma irregularidade, 
denuncie à Justiça Eleitoral.

Não negocie Não negocie 
seu voto...seu voto...

cipe de q p
as eleições. Ao contrário, ao ver uma irregularidad

denuncie à Justiça Eleitoral.

CONSCIÊÊNCIA E SEUCONSCIÊÊNCIA E SEU
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O presidente, os governadores e os 
prefeitos administram o Brasil. São 
administradores. Os cidadãos podem 
fazer o que quiserem, menos o que a lei 
proíbe. O administrador não pode fazer 
nada, apenas o que a lei permite.

O Presidente é o chefe do poder 
executivo do Brasil. Ele trabalha na 
capital, Brasília. É o administrador do 
país. Ele executa as leis, planeja metas de 
crescimento e desenvolvimento 
econômico e social, sempre visando ao 
bem comum, isto é, ao bem de todas as 
pessoas. Para fazer tudo isso, ele conta 
com a ajuda dos seus ministros, 
especializados em diferentes áreas: 
saúde, educação, meio ambiente, etc.

O governador é o chefe do poder 
executivo do Estado. Ele administra o 
Estado com a ajuda de seus secretários 
de transportes, de cultura, de 
saneamento,  de habitação etc.

Você sabia que as escolas de 
ensino médio são da responsabilidade 
do governo estadual? 

O prefeito é o chefe do poder 
executivo do município. Ele também tem 
ajudantes: os secretários. Ele é 
responsável pela iluminação das ruas e 
estradas, pelos postos de saúde, pelo 
recolhimento do lixo, pelas escolas 
municipais e por muitos outros assuntos 
importantes na vida das pessoas que 
moram no município.

Os senadores representam a 
federação. Eles trabalham no senado 
federal. Os deputados federais repre-
sentam os estados, e trabalham na 
câmara dos deputados. Para elaborar 
as leis que são válidas em todo o 
território nacional, os senadores e os 
deputados federais trabalham em 

conjunto. Eles formam o con-
gresso nacional, em Brasília.

Senado Federal + Câmara dos 
Deputados = Congresso Nacional

Os deputados estaduais fazem 
as leis do estado. Eles trabalham na 
assembléia legislativa.

Os vereadores fazem as leis dos 
municípios, das cidades. Eles trabalham 
na câmara municipal.

O PRESIDENTE, O GOVERNADOR E O PREFEITO

OS SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS E 

ESTADUAIS E VEREADORES
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O Presidente, o Governador, 
o Prefeito, os Deputados Federais e 
Estaduais, os Senadores e os Vereadores 
são escolhidos pelos cidadãos brasi-
leiros. Eles são nossos políticos. Isso é 
Democracia! É o direito que os cidadãos 
têm de escolher quem irá trabalhar no 

Poder Legislativo e no Poder 
Executivo. Por isso, diz-se 

que democracia é o governo 
do povo.

Os políticos são respon-
sáveis por grandes tarefas que 

afetam nossas vidas: as obras que serão 
feitas, quanto dinheiro será investido 
em educação, quantos médicos serão 
contratados, a forma de geração de 
novos empregos para as famílias, e 
muitos outros assuntos importantes 
para o nosso bem-estar. 

Por meio do voto, traçamos o 
destino do nosso país e o nosso próprio 
futuro. Por isso, é essencial que nossos 
políticos sejam muito bem escolhidos. 
Eles devem ser honestos e trabalhadores 
para fazerem o melhor para nós. O voto 

deve ser uma escolha livre e bem 
pensada. 

Você acha que um político 
que compra os votos dos cidadãos 
quer o melhor para nós e para 
nossas famílias? Uma pessoa que 
vende seu voto em troca de dinheiro ou 
favores está votando da forma certa? Na 
verdade, quando uma pessoa troca seu 
voto por tijolos, colchões, cestas básicas, 
ou qualquer outra coisa, pode estar 
deixando de eleger um bom político. Um 
político que não compra votos, porque é 
honesto e tem bons projetos, precisa ser 
eleito para poder colocar seus planos em 
ação a nosso favor. É inteligente trocar 
uma cidade mais bonita, com bons 
médicos, segurança, iluminação, boas 
escolas e emprego para todos por um 
saco de cimento?

Quando os políticos são bons, 
o povo é mais feliz.  

DEMOCRACIADEMOCRACIA
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Não vote influenciado Não vote influenciado 
pelas pesquisas...

NÃO SE RENDA.NÃO SE RENDA. Seja valente e 
fi el às suas ideias. Nada mais 
insensato que mudar o voto 
tão somente porque aquele 
que defende ideias com as 

quais você não concorda apa-
rece como líder nas pesquisas 

de intenção de voto.

Isso não quer di-
zer que você não 
possa mudar de 
opinião. Informe-
-se sobre os mo-
tivos pelos quais 
esse ou aquele 

candidato subiu 
nas pesquisas 

ou porque 
regrediu.

Se existe algum fato re-
levante a demonstrar que 
aquele que era depositá-
rio de sua confi ança não 

a mereça mais, então não 
hesite: Mude.

Mas mude sempre com 
muita consciência, ten-

do em mira os valores 
democráticos que 
devem nortear sua 

escolha.

os quais 
aquele 

o subiu 
uisas 
ue 

u.

ç
hes

Mas mu
muita c

do em
dem
de
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A MAIORIA PENSA QUE OS POLÍ-
A MAIORIA PENSA QUE OS POLÍ-

TICOS SÃO TODOS IGUAIS, EGO-
TICOS SÃO TODOS IGUAIS, EGO-

ÍSTAS, DESCOMPROMETIDOS 
ÍSTAS, DESCOMPROMETIDOS 

COM OS LEGÍTIMOS INTERES-
COM OS LEGÍTIMOS INTERES-

SES DA SOCIEDADE.
SES DA SOCIEDADE. Mas esse 

pensamento desvaloriza o voto, 

conduzindo a uma visão de que 

votar não é importante, já que 

levará ao poder 

pessoas iguais, ou 

seja, políticos ego-

ístas e descom-

prometidos com 

os interesses 

da coletividade. 

Pensar assim 

leva, no mes-

mo embalo, ao 

comércio do voto, 

à sua troca por 

benefícios diretos e 

imediatos, sem levar 

em conta os valores 

que devem ser prote-

gidos no interesse de 

todos.

 Os políticos são 
todos iguais?todos iguais?

É preciso ver como 
os governantes e 
legisladores têm 
se conduzido no 

exercício do cargo, 
distinguindo os 
bons dos maus 

políticos. Basta 
acompanhar as 

notícias para ver 
se cumpriram ou 

não as promessas 
de campanha, 
as posições 

que assumiram 
em relação às 

grandes questões 
nacionais, se se 
alinharam com 
o interesse da 

coletividade ou, ao 
revés, se se colo-
caram a proteger 

o interesse econô-
mico de minorias 

em detrimento da 
população.

votar não é impo
lle

pes
sej

be
ime
em

que
gig do
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Urna EletrônicaUrna Eletrônica
Pode se orgulhar: a urna eletrônica 
adotada pela Justiça Eleitoral brasi-
leira é reconhecida no mundo inteiro!

O que a urna eletrônica mudou nas 
eleições brasileiras? Até 1994, o voto 
era em cédulas de papel. Agora, a urna 

é eletrônica. E o voto passou a ser: 

Confi ra como é simples votar na urna 

Confi ra como é simples votar na urna

eletrônica: www.tse.gov.br/internet/eleicoes
Confi ra como é simples votar na urna 

eletrônica: www.tse.gov.br/internet/eleicoes

ISTO É 
CIDADANIA!!!

att r na urnat r na urna

MAIS ÁGILMAIS ÁGIL (rapidez na votação 
e apuração); 
MAIS SEGUROMAIS SEGURO (impede a fraude 
no resultado). E, além disso, 
deu maior facilidade ao eleitor, 

inclusive às pessoas com 
necessidades especiais e aos 
idosos. 
A urna eletrônica é fi scalizada 
pelos partidos políticos. Não 
é ligada à Internet. É total-

mente inviolável e o seu voto é 
secreto. Pode confi ar!!!
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Aula 1
MUITAS VEZES NÃO PERCEBEMOS, MAS AS DECI-

SÕES POLÍTICAS AFETAM A VIDA DE TODOS. 
Toda eleição é um contrato. O candidato prome-
te, a gente vota e espera que ele cumpra o que 

prometeu. Se ele mentiu ou foi incompetente, 
temos o direito de não renovar o contrato 

ou afastá-lo antes que seja tarde.

O impacto da política na v

Para atuar politicamente, cada cidadão e cidadã deve se conscientizar, informar-se, debater e procurar formar sua opi-nião sobre os diferentes problemas. Assim, esta-remos preparados para votar, dar sugestões, acompanhar os traba-lhos dos parlamentares, exigir e reagir quando for 
necessário.

Veja o 
que se passa, 

por exemplo, 
no tocante às 

DESPESAS PÚ-

BLICASBLICAS. Gasta-se muito, 
e as verbas destinadas 
à educação, estradas, 

saúde, segurança, 
fi nanciamento de novas 
empresas etc. são cada 

vez menores…

É a política que determina o conteúdo das LEISLEIS 
aprovadas por nossos representantes acerca 
das relações de trabalho. Ela também defi ne o 
valor do salário mínimo, a jornada de trabalho e 

trata dos direitos dos trabalhadores. Em momentos de crise 
econômica e recessão, muitos trabalhadores perdem seus 

empregos. Também é a política que determinará, ou 

d

AASS DEDECICI--AASS DEDECICI--

DOS.DOS.
prome-
o que 
te, 

sssasa,, 
mplo, 

te às 

ASAS PPÚ-ÚASAS PPÚ-Ú

Gasta-se muito, 

8

não, a criação de programas de geração de 
novos empregos e de renda mínima. 

vida das pessoas...

E na área de SAÚDESAÚDE? Deci-
sões políticas sobre o quan-

to investir e a forma como 
se dará o investimento em 

saúde faz enorme diferença!!

E a SEGURANÇA PÚ-

BLICABLICA? Quando bem 

prestada, proporcio-

na bem-estar e plena 

liberdade de ir e vir. 

Mal prestada, gera 

medo e desenco-

raja as pessoas de 

sair de casa. É a 

POLÍTICA que defi ne 

o conteúdo das leis 

que regem os meca-

nismos de segurança 

pública, tais como a 

estrutura do poder 

judiciário e das cor-

porações policiais, 

afetando, direta-

mente, a vida em 

sociedade. 

Há ainda os que alcançam a rede de 
ensino superior privada graças aos 

programas de bolsas de estudo fi nan-
ciadas. E quantos deixam a economia 

informal e o subemprego com o 
ensino profi ssionalizante?

Saibam que com as deci-
sões políticas se decide pela 
abertura de uma nova escola 

e pela criação do centro técnico 
profi ssionalizante, ou que se defi ne 
quantas serão as bolsas de estu-

do a serem concedidas, o seu valor, 
o percentual de desconto ou a taxa 

de juros do crédito educativo.

PORTANTO, POLÍTICA IMPORTA! SUAS PORTANTO, POLÍTICA IMPORTA! SUAS 
DECISÕES INFLUENCIAM NA DECISÕES INFLUENCIAM NA NOSSA NOSSA 

VIDA, TODOS OS DIAS.VIDA, TODOS OS DIAS.

No tocante à EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO, 

quantos são os jovens que 

somente estudam por conta 

da existência de uma rede 

pública de ensino?

finanann-
nomia 
o

dddeee 
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